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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 30. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 19.09.2018

Žádost o uzavření dohody o splátkách - Hvězdová 3, Brno
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Důvodová zpráva (komise bytová)
Příloha č. 2 - Žádost
Příloha č. 3 - Vyjádření dluhového poradce
Příloha č. 4 - Dohoda o splátkách

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Řehořková Kateřina - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
schvaluje
uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4) s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Hvězdová 3, Brno, na dlužné nájemné
a služby v celkové výši 83.079,- Kč bez příslušenství, vzniklé
v období 08/2016-09/2017, na dobu 21 měsíců, s tím že 1. – 20.
měsíční splátka bude ve výši 4.000,- Kč a 21. splátka ve výši
3.079,- Kč, s podmínkou úhrady úroků z prodlení souvisejících
s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o
splátkách k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Hvězdová 3,
Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a
službách
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
bytu
a
s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a
služby v celkové výši 83.079,- Kč bez příslušenství, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo
uzavření dohody o splátkách,
pověřuje
starostu MČ Brno-střed podpisem dohody o splátkách a
ukládá
bytovému

odboru
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seznámit žadatelku s usnesením ZMČ BS.
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
·

195. RMČ BS projednala dne 18.06.2018 s výsledkem:

Usnesení RMČ/2018/195/28 Žádost o uzavření dohody o splátkách
- Hvězdová 3, Brno
RMČ BS na 195. schůzi, konané dne 18.06.2018,
doporučuje
ZMČ BS schválit uzavření dohody o splátkách (viz příloha č. 4)
s žadatelkou:
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), byt č.
[osobní údaj odstraněn] , Hvězdová 3,
Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 83.079,- Kč
bez příslušenství, vzniklé v období 08/2016-09/2017, na dobu
21 měsíců, s tím že 1. – 20. měsíční splátka bude ve výši
4.000,- Kč a 21. splátka ve výši 3.079,- Kč, s podmínkou
úhrady
úroků
z
prodlení
souvisejících
s užíváním
bytu
(vypočítaných ke dni podpisu dohody o splátkách k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Hvězdová 3, Brno), s podmínkou
úhrady zbývajících závazků na nájemném a službách vůči MČ BS
souvisejících s užíváním bytu a s podmínkou podpisu dohody o
splátkách na dlužné nájemné a služby v celkové výši 83.079,Kč bez příslušenství, přičemž všechny tři podmínky musí být
splněny nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci,
v němž ZMČ BS schválilo uzavření dohody o splátkách a
ukládá
vedoucí odboru bytového zajistit zpracování a předložení
materiálu k projednání na zasedání ZMČ BS.
Termín: 19.09.2018
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bartík
omluven

Bořecký
pro

Butula
pro

Doležel
omluven

Dumbrovská
omluvena

Dvořák
pro

Flamiková
pro

Landa
pro

Oplatek
pro

Schwab
pro

Švachula
pro

· 79. Komise bytová RMČ BS projednala dne 31.05.2018 s
výsledkem:
Usnesení 79.3.1. –
[osobní údaj odstraněn]
( [osobní údaj
odstraněn] ), Hvězdová 3, Brno, byt č.
[osobní údaj
odstraněn]
- komise bytová doporučuje RMČ BS doporučit ZMČ BS schválit
uzavření dohody o splátkách s žadatelkou:
[osobní údaj
odstraněn] ( [osobní údaj odstraněn] ), byt č. [osobní údaj
odstraněn] , Hvězdová 3, Brno, na dlužné nájemné a služby
v celkové výši 83.079,- Kč bez příslušenství, vzniklé v období
08/2016-09/2017, na dobu 21 měsíců, s tím že 1. – 20. měsíční
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splátka bude ve výši 4.000,- Kč a 21. splátka ve výši 3.079,Kč,
s podmínkou
úhrady
úroků
z
prodlení
souvisejících
s užíváním bytu (vypočítaných ke dni podpisu dohody o
splátkách k bytu č.
[osobní údaj odstraněn] , Hvězdová 3,
Brno), s podmínkou úhrady zbývajících závazků na nájemném a
službách
vůči
MČ
BS
souvisejících
s užíváním
bytu
a
s podmínkou podpisu dohody o splátkách na dlužné nájemné a
služby v celkové výši 83.079,- Kč bez příslušenství, přičemž
všechny tři podmínky musí být splněny nejpozději do konce
měsíce následujícího po měsíci, v němž ZMČ BS schválilo
uzavření dohody o splátkách
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo přijato
Oplatek

Machů

Butula

Vaňková

Hráček

Dumbrovská

Petrželka

Toman

Oulehlová

Kvapil

Dvořák

pro

pro

pro

nepřítomna

pro

pro

omluven

pro

pro

pro

pro

Předpis nájemného a služeb za 04/2018:
Kč/m2/měsíc

5.575,- Kč

66,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.04.2018:
83.079,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 08/2016-09/2017, část VS 2015
a dále VS 2016)
(ověřeno dne 21.05.2018)
Příslušenství ke dni 21.05.2018:
10.751,- Kč
(ověřeno dne 21.05.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 21.05.2018:
93.830,- Kč
Předpis nájemného a služeb za 05/2018:
Kč/m2/měsíc

5.575,- Kč

66,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.05.2018:
83.079,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 08/2016-09/2017, část VS 2015
a dále VS 2016)
(ověřeno dne 11.06.2018)
Příslušenství ke dni 11.06.2018:
11.137,- Kč
(ověřeno dne 11.06.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 11.06.2018:
94.216,- Kč
Předpis nájemného a služeb za 07/2018:
Kč/m2/měsíc

5.575,- Kč

66,-

Dluh na nájemném a službách ke dni 31.07.2018:
83.079,- Kč
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(dluh na nájemném a službách za 08/2016-09/2017, část VS 2015
a dále VS 2016)
(ověřeno dne 31.08.2018)
Příslušenství ke dni 31.08.2018:
12.619,- Kč
(ověřeno dne 31.08.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 31.08.2018:
95.698,- Kč
Poznámka BO:
Dohoda
o
splátkách,
kterou
195.
RMČ
BS
usnesením
RMČ/2018/195/28 doporučila ZMČ BS schválit, je upravena v čl.
II., odst. 4 (viz příloha č. 4), a to z důvodu změny aktuální
výše úroku z prodlení, který činí 9,25 % ročně.
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Příloha materiálu č. 1
Důvodová zpráva (komise bytová):
XXX XXX (XXX), Hvězdová 3, Brno, byt č. X
Stanovisko BO:
- BO navrhuje neschválit uzavření dohody o splátkách s žadatelkou: XXX XXX (XXX), byt č. X,
Hvězdová 3, Brno, na dlužné nájemné a služby v celkové výši 83.079,- Kč bez příslušenství,
vzniklé v období 08/2016-09/2017, na dobu 21 měsíců, s tím že 1. – 20. měsíční splátka by byla
ve výši 4.000,- Kč a 21. splátka ve výši 3.079,- Kč
Dle Směrnice na evidenci a vymáhání pohledávek za nájemci či uživateli bytů a nebytových
prostor v domech svěřených městské části Brno-střed, účinné od 21.03.2018 – Článek 4, Část
A) Dohoda o splátkách, uznání dluhu na jistině či na příslušenství, odst. (1) a (2):
„ (1) V případě, že dlužník písemně kontaktuje správce, popř. vlastníka před podáním návrhu
na vymáhání dluhu na jistině či příslušenství soudní cestou, je správce oprávněn
na žádost dlužníka uzavřít s dlužníkem dohodu o splátkách, a to na základě Zřizovací
listiny organizační složky Správy nemovitostí městské části Brno-střed. Žádost o uzavření
dohody o splátkách, o níž na základě Zřizovací listiny organizační složky Správy
nemovitostí městské části Brno-střed nerozhoduje správce, předkládá vlastník
k projednání komisi bytové nebo dislokační a následně k rozhodnutí RMČ BS. O uzavření
dohody o splátkách se lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců rozhoduje ZMČ BS. Případná
žádost o uzavření dohody o splátkách dluhu na dalších nákladech bude vlastníkem
prostřednictvím Odboru bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS bez dalšího
MČ BS. zamítnuta, a to bez projednání v samosprávných orgánech
(2) Před projednáním žádosti o uzavření dohody o splátkách v samosprávných orgánech MČ
BS je dlužník povinen splnit současně následující podmínky:
a) dlužník je povinen písemně řádně uznat celý dluh na jistině či příslušenství, jenž je
předmětem žádosti, v případě uznání dluhu na jistině je povinen uznat dluh na jistině
včetně příslušenství k dluhu na jistině vypočítaného ke dni podání žádosti o uzavření
dohody o splátkách,
b) dlužník je povinen uhradit případný dluh na jistině za jiné dlužné období, případný dluh
na příslušenství za jiné dlužné období a dále také případný dluh na dalších nákladech,
c) dlužník za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o uzavření dohody
o splátkách neporušil již dříve uzavřenou dohodu o splátkách,
d) dlužník nemá za posledních 12 kalendářních měsíců před podáním žádosti o uzavření
dohody o splátkách jinou dosud platnou dohodu o splátkách,
e) dlužníkovi neběží na základě doručené výpovědi výpovědní doba, přičemž tato
podmínka musí být splněna po celou dobu projednávání žádosti, tj. ode dne podání
žádosti o uzavření dohody o splátkách až do dne přijetí rozhodnutí o uzavření dohody
o splátkách,
f) s dlužníkem není vedena žaloba o zaplacení dluhu na jistině či příslušenství, jenž je
předmětem žádosti, ani není dluh na jistině či příslušenství, jenž je předmětem žádosti,
přihlášen do případného insolvenčního řízení a dále pak není na dluh na jistině
či příslušenství, jenž je předmětem žádosti, vydáno pravomocné rozhodnutí soudu
o povinnosti dlužníka dluh na jistině či příslušenství uhradit.

Nebudou-li uvedené podmínky splněny, bude žádost vlastníkem prostřednictvím Odboru
bytového ÚMČ BS, popř. jiného odboru ÚMČ BS zamítnuta, a to bez projednání
v samosprávných orgánech MČ BS.“
Informace o bytě č. X, Hvězdová 3, Brno:
Prodej domu: dosud neprojednán
Poslední nájemní smlouva: na dobu neurčitou od 01.05.1994
Podaná výpověď: v březnu 2018 byla Správou nemovitostí MČ Brno-střed, Měnínská 4, Brno
paní XXX zaslána předvýpovědní upomínka
Žaloba o vyklizení: ne
Žaloba o zaplacení: ne
Žaloba na určení neplatnosti, popř. oprávněnosti výpovědi z nájmu bytu: ne
Byt: XXX
Dohoda o splátkách dluhu: ne
Předpis nájemného a služeb za 04/2018:

5.575,- Kč

66,- Kč/m2/měsíc

Dluh na nájemném a službách ke dni 30.04.2018:
83.079,- Kč
(dluh na nájemném a službách za 08/2016-09/2017, část VS 2015 a dále VS 2016)
(ověřeno dne 21.05.2018)
10.751,- Kč
Příslušenství ke dni 21.05.2018:
(ověřeno dne 21.05.2018)
Aktuální stav celkového dluhu ke dni 21.05.2018:
93.830,- Kč
Historie případu:
Paní XXX je nájemcem bytu č. X na ulici Hvězdová 3, Brno, a to na základě nájemní smlouvy
uzavřené na dobu neurčitou s účinností od 01.05.1994.
Paní XXX vznikl v období 08/2016-09/2017 dluh na nájemném a službách v celkové výši
88.079,- Kč bez příslušenství.
Dne 04.04.2018 obdržel Odbor bytový ÚMČ BS žádost o uzavření dohody o splátkách na
dlužné nájemné a služby k bytu č. X, Hvězdová 3, Brno v celkové výši 88.079,- Kč, vzniklé
v období 08/2016-09/2017, s navrhovanou měsíční splátkou ve výši 4.000,- Kč.
Dne 23.04.2018 paní XXX na SNMČ BS podepsala uznání dluhu na jistině včetně příslušenství.
Od podání žádosti ze dne 04.04.2018 o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné a služby
paní XXX uhradila dne 16.05.2018 část dluhu ve výši 5.000,- Kč – došlo tak k ponížení dlužné
částky na 83.079,- Kč.
Dle výpisu z KN ze dne 21.05.2018 není paní XXX vlastníkem nemovitosti určené k bydlení.
Žádost (doručena dne 04.04.2018)
Paní XXX XXX žádá o uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a službách ve výši
88.079,- Kč, vzniklé v období 08/2016-09/2017 a navrhuje měsíční splátku ve výši 4.000,- Kč
(viz příloha č. 2).

